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Inauguracja obchodów 50. rocznicy Orędzia biskupów
polskich do biskupów niemieckich*
Dwie międzynarodowe wystawy prezentowane jednocześnie w kilku europejskich miastach,
okolicznościowa publikacja, koncerty pojednania i sympozja naukowe złożą się na obchody
50. rocznicy Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich.
18 listopada 2015 r. przypada 50. rocznica wystosowania Orędzia biskupów polskich do
biskupów niemieckich, z przesłaniem wzajemnego pojednania pomiędzy oboma narodami. Dokument,
w którym padło znamienite zdanie „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” stał się kluczowy dla
powojennych relacji polsko-niemieckich, a ich autor, wrocławski metropolita kard. Bolesław Kominek,
może być zaliczany do ojców europejskiego pojednania.
Obchody rocznicy, zainaugurowane 13 kwietnia 2015 r., są doskonałą okazją do przypomnienia
dziedzictwa myśli kardynała Kominka oraz do rozważań nad trudnym i wciąż niedokończonym
procesem pojednania pomiędzy narodami Europy. Z tego względu Miasto Wrocław, we współpracy
z Archidiecezją Wrocławską i dzięki zaangażowaniu licznych instytucji z Polski i z zagranicy,
przygotowało szereg wydarzeń, koordynowanych przez wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.
Na program Obchodów, zaplanowanych na lata 2015–2016 składać się będą projekty
skierowane do różnych grup odbiorców. Najważniejsze z nich to dwie wystawy, które od jesieni tego
roku będzie można zwiedzać w kilku miastach Europy. Pierwsza, pt. „Pojednanie/Versöhung
in progress… Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r.” otwarta zostanie 18 listopada,
jednocześnie we Wrocławiu i w Berlinie. Jej scenariusz autorstwa dr. Roberta Żurka opowiada
o trudnym i wciąż niezakończonym procesie powojennego pojednania pomiędzy Polakami i Niemcami.
Wersja mobilna tej wystawy, organizowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Fundację
Maksymiliana Kolbego z Bonn oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, w ciągu 2016 r. odwiedzi
również kilka innych miast Polski i Niemiec.
Druga wystawa, autorstwa prof. Krzysztofa Pomiana, pt. „Kardynał Kominek: nieznany ojciec
Europy. W stronę pojednania narodów Europy” przybliży postać wrocławskiego metropolity jako
dalekowzrocznego Europejczyka, który wiedział, że droga Polski do zjednoczonej Europy jest drogą
przez pojednanie. Wystawa realizowana przez firmę Tempora s.a. położy nacisk na przesłanie, które
niesie Orędzie: bez wzajemnego wybaczenia nie jest możliwe pojednanie i budowanie dobrych relacji.

Wystawa zostanie otwarta w listopadzie w Watykanie, a w kolejnych miesiącach zobaczyć ją będą
mogli mieszkańcy Berlina, Wrocławia i Brukseli.
Ważne miejsce w programie Obchodów zajmie refleksja nad dziedzictwem myśli kardynała
Kominka w powojennej Europie. Na ten temat dyskutować będą młodzi Europejczycy zgromadzeni
w lipcu w Brukseli i w listopadzie we Wrocławiu na „Boleslaw Kominek Youth European Forum”,
przygotowywanym przez Fundację Młoda Rzeczpospolita. Temu tematowi poświęcona też będzie
publikacja, powstająca z inicjatywy posłów do Parlamentu Europejskiego, Kazimierza
M. Ujazdowskiego i Jana Olbrychta. O współczesnym pojednaniu narodów w kontekście Orędzia
debatować będą również uczestnicy listopadowego międzynarodowego seminarium „Polska – Niemcy
– Ukraina”, organizowanego przez Archidiecezję Wrocławską oraz Dortmundzko-Wrocławską Fundację
św. Jadwigi. Ideę międzynarodowego dialogu w przestrzeń sztuki przeniesie natomiast PolskoNiemiecka Młoda Filharmonia, która w lipcu tego roku, pod auspicjami Archidiecezji Wrocławskiej
i z udziałem Chóru Politechniki Wrocławskiej, wykona w obu krajach „Polsko-niemieckie koncerty
pojednania”.
Szczegółowe informacje o Obchodach i aktualny program wydarzeń jest dostępny na stronie:
www.1965-2015.eu oraz na profilu „Orędzie Pojednania” w portalu Facebook i Twitter.
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